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AKTUALITĀTES
Pa
Paveries
debesīs, ieklausies vējā,
Jūti kā mostas puķe un strauts.
Jū
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Li
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
M
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
G
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Gl
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.
L

Lai saulaini un ģimenes
lokā pavadīti svētki priecīgas Lieldienas!
Beverīnas novada pašvaldība

Lieldienas – pavasara saulgriežu svētki

Līdz ar pavasara iestāšanos apjaušam, ka līdz Lieldienām
nav vairs tālu. Publiskajā telpā sastopam apzīmējumu Lielā
diena vai Lieldiena, kā arī skaidrojumu, ka Lieldienas ievada
Klusā nedēļa ar Pūpolu svētdienu, Zaļo ceturtdienu, Lielo
piektdienu, Kluso sestdienu, kurai seko Lieldienas. Katrai
dienai ir īpaša nozīme gan pēc kristīgās ticības, gan mūsu
pašu tautas tradīcijām un ticējumiem.
Lieldienas kā pavasara saulgriežu svētki plaši svinētas
pirmskristietiskajā laikmetā.
Kad dabā noveļas tumsas slogs un saule sāk iet savu uzvaras ceļu, ziemas un vasaras saulgriežu vidū, līdz ar saules
atgriešanos, mēs svinam Lieldienas. Zemes ziemeļu puslodē
sākās astronomiskais pavasaris, bet dienvidu puslodē –
rudens. Ņemot vērā gaismas laušanu atmosfērā, jau divas
diennaktis pirms ekvinokcijas diena kļuva garāka par nakti.
Lieldienas ir pavasara svētki ar daudzveidīgām tautas tradīcijām, kad gads savā ritējumā pa saules ceļu ir sasniedzis
izlīdzinājumu pavasara saulgriežos. Arī cilvēks, pakļaudamies saules ritmam, mērķtiecīgi, ar dažādām rituālu
darbībām cenšas aktivizēties, veicinot arī zemes atmodu,
uzņemot sevī dabas spēku svētību. Ar Lieldienām ilgus
gadus Eiropā sākās jaunais gads ar tradicionālo Saules
sagaidīšanu.

Lieldienu neatņemama sastāvdaļa ir olu krāsošana.
Šodien katrā mājā ir izveidojušās savas olu krāsošanas
tradīcijas. Visvienkāršākais un visbiežāk izmantotais olu
krāsošanas veids ir sīpolu mizas. Taču Lieldienu olas var
krāsot ar ļoti dažādiem dabas materiāliem, iegūstot neticami
raibu rezultātu!
Lieldienu dienā bez olu krāsošanas ir vēl citi svarīgi
darbi, kurus darīt kopā ar ģimeni:
• Lieldienu šūpoļu kāršana un augsta šūpošanās, lai vasarā
odi nekostu;
• Lieldienās jāapēd vismaz viena vesela ola ar sāli, lai
vasarā nekostu odi un laime nepamestu;
• svētku pusdienu gatavošana ar tradicionālu saldā ēdiena
pasniegšanu;
• olu ripināšana un olu kaujas;
• mazākie ģimenes bērni Lieldienu rītā dodas meklēt zaķa
sanestās un paslēptās olas;
• mūsdienīgā izpildījumā raibi krāsotās olas papildina
paslēptie šokolādes gardumi.
Lai visiem jauks un saulains pavasaris,
ģimenisks un idejām bagāts Lieldienu laiks!
Informāciju no avotiem sagatavoja: Sabiedrisko
attiecību speciāliste Marija Melngārša

25.marts – komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

25. marts ir kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās
apziņas stūrakmeņiem, ko šodien Latvijā atzīmē kā sēru
dienu un piemin 1949. gada 25. martā deportācijās cietušos
komunistiskā genocīda upurus. Šajā dienā karogus rotā sēru
lentes, bet izsūtīšanu piedzīvojušie mājās atgriezušies cilvēki,
viņu radinieki un politiski represētās personas piemin šos
notikumus un tajos cietušo tautiešu likteņus.
Šogad aprit 72 gadi, kad no Latvijas uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības reģioniem lopu vagonos izveda
vairāk par 42 000 iedzīvotāju. Šķiršanās sāpes, bezspēcība
pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes...
Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni,
dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – daļa novārga un aizgāja
bojā, daļa – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos.
Beverīnas novadā ik gadu šo dienu atzīmē ar piemiņas
brīdi. Šogad ikviens, sev ērtā laikā, varēja nolikt ziedus
un iedegt sveci pie Trikātas kapličas novietotās plāksnes
“Sapni par dzimteni pagalvī liku. 1940…”. Kavēsimies

atmiņās un pieminēsim tos tautiešus, kuru sapnis par Latviju
palika tur, Sibīrijas plašumos!
Fotogrāfija no interneta resursiem
Informāciju sagatavoja:
Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece

Uzsākta Valmieras
novada plānošanas
dokumentu izstrāde

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2021.
gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§)
ir uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada
attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas
stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Valmieras
novadu veidos sekojošas teritoriālās vienības: Bērzaines
pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts
un Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība); Brenguļu
pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas pagasts (Beverīnas
novada pašvaldība); Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts,
Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts un
Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība); Rūjienas
pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas
pagasts (Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts un
Ķoņu pagasts (Naukšēnu novada pašvaldība); Mazsalacas
pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts
un Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novada pašvaldība);
Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts un Jērcēnu
pagasts (Strenču novada pašvaldība).
Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra
datiem, – Valmieras pilsētas pašvaldība.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks
noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija),
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā
arī telpiskās attīstības perspektīva.
Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Valmieras
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā Valmieras
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās,
sabiedriskajās apspriešanās.
Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks
publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs www.valmiera.lv, www.
koceni.lv, www.beverinasnovads.lv, www.burtniekunovads.lv,
www.rujiena.lv, www.naukseni.lv, www.mazsalaca.lv,
strencunovads.lv. Lūdzam sekot līdzi informācijai.
Priekšlikumus iespējams iesniegt:
- nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša
ielā 2, Valmierā, LV-4201;
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot
pasts@valmiera.lv;
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādes vadītājs Valmieras pilsētas
pašvaldības Izpilddirektora vietnieks / Attīstības pārvaldes
vadītājs Sandis Svarinskis.
Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes darba uzdevumiem var iepazīties Valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
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DOMES LĒMUMI
2021.gada 25.februāra domes sēdē nolēma:
• Izdarīt 2017.gada 2.marta Beverīnas novada pašvaldības
projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas
novadā” nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā “Konkursa rīkotājs ir
Beverīnas novada pašvaldība (turpmāk arī – Pašvaldība”).
Konkursa rīkotāja kontaktpersona ir Beverīnas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
speciāliste Santa Zvirbule, tālrunis 62501070, e-pasta
adrese: santa.zvirbule@beverina.lv”.
2. Aizstāt 21.punktā vārdus “uz e-pasta adresi linda.
krumina@beverina.lv” ar vārdiem “uz e-pasta adresi
santa.zvirbule@beverina.lv”.
• Izdarīt 2017.gada 30.marta Beverīnas novada pašvaldības
projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas
novadā” nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā: “Papildu informāciju
un konsultācijas iespējams saņemt, sazinoties ar
Beverīnas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas speciālisti Santu Zvirbuli, tālrunis
62501070, e-pasta adrese: santa.zvirbule@beverina.lv.”
2. Izteikt 7.9.punktu šādā redakcijā: “Finansējums tiek
piešķirts tiem projektiem, kas būs ieguvuši augstāku
vērtējumu, un to kopējais apstiprinātais finansējuma
apmērs nepārsniedz 4.1.punktā noteikto.”
3. Izteikt 7.11.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā,
ja projektu konkursam iesniegti projektu pieteikumi par
summu, kas kopumā pārsniedz 4.1.punktā noteikto, un
ir iesniegti vairāki pieteikumi, kas skar vienu konkrētu
adresi (ēku vai teritoriju), vērtēšanas komisija patur sev
tiesības lemt par finansējuma piešķiršanu tikai vienam
no tiem.”
• Mainīt Beverīnas novada vēlēšanu iecirkņa Nr.925 atrašanās vietu un adresi, pārceļot to no Beverīnas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
telpām, adrese “Bērnudārzs Pasaciņa”, Mūrmuiža, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, LV-4224, uz Beverīnas novada
pašvaldības centrālās administrācijas telpām, adrese “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads,
LV-4224.
• Izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai SIA
“Abula ābols”, reģistrācijas Nr. 40203279323, juridiskā
adrese “Ābols”, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV4731, Beverīnas novada teritorijā.
• Slēgt nomas līgumus ar 7 fiziskām personām par Beverīnas novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām.
• Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumus ar 5
fiziskām personām par pašvaldībai piekrītošām zemes
vienībām.
• Slēgt nedzīvojamo telpu bezatlīdzības nomas līgumu
ar biedrību “Beverīnas”, reģistrācijas Nr.40008303116,
juridiskā adrese Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pagasts,
Beverīnas novads, par pašvaldībai piederošu telpu
īpašumā Trikātas pagastā “Klubs”, adrese Nākotnes iela 2,
Trikāta, Trikātas pagasts, telpas platība 36.7m2. Biedrības
“Beverīnas” mērķis sekmēt Latvijas tradicionālo aušanas
tehniku saglabāšanu un attīstību. Nomas līgumu slēgt uz
desmit gadiem.

• Atbrīvot no telpu nomas maksas EUR 11.24 (vienpadsmit
eiro un 24 centi) mēnesī /Vārds, Uzvārds, personas kods
[..], par telpu – frizētavas izmantošanu Nākotnes ielā 2,
Trikāta, Trikātas pagastā, Beverīnas novadā. Noteikt, ka
šajā lēmumā minētā nomas maksas atlaide ir spēkā no
2021.gada 1.janvāra līdz Covid-19 izplatības noteiktās
ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.
gada 30.jūnijam.
• Apstiprināt 2021.gada 3.februārī notikušās Beverīnas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tīles”, kadastra
Nr.9646 004 0280, izsoles rezultātus: nekustamo īpašumu
Brenguļu pagastā “Tīles” pārdot par EUR 6700.00 EUR
(seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) [..]
• Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
9484 004 0143, 9484 003 0310, 9484 003 0361, Trikātas
pagastā un 9662 002 0229, Kauguru pagastā ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda.
Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienestam datu
aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
• Atsavināt Beverīnas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Saulītes 42”, kadastra
Nr.9646 001 0480, kas sastāv no zemes vienības kadastra
apzīmējumu 9646 001 0480, platība 0.0607ha, /Vārds,
Uzvārds/, personas kods [..], par cenu EUR 1654.00 (viens
tūkstotis seši simti piecdesmit četri eiro un 00 centi).
• Apstiprināt Beverīnas novada pašvaldības reorganizācijas
plāna konstatējumu daļu Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Valmieras pilsētas pašvaldību, kā
arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē.
• Atbrīvot Egitu Bišu no Beverīnas novada vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no
vēlēšanu komisijas sastāva ar 2021.gada 1.martu. Ievēlēt
Dzintru Štrāli par komisijas locekli ar 2021.gada 1.martu.
• Piešķirt dārzkopības kooperatīvai biedrībai “Pūpoli” pašvaldības finansējumu 2862,09 EUR (divi tūkstoši astoņi
simti sešdesmit divi euro un 09 centi) apmērā autobusa
pieturas nojumes bojātā jumta seguma maiņai dārzkopības
kooperatīvajā sabiedrībā “Pūpoli”, Brenguļu pagastā.
Būvdarbu izmaksas (ne vairāk kā piešķirts lēmuma 1.
punktā) sedz pašvaldība pēc būvdarbu veicēja atsūtītā
rēķina un darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas 10 darba dienu laikā. Finansējumu paredzēt
no pamatbudžeta sadaļas – teritoriju attīstība.

•

•

•

2021.gada 5.marta ārkārtas domes
sēdē nolēma:
• Apstiprināt viena izglītojamā mācību izmaksas pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem Beverīnas novada pašvaldības
izglītības iestādēs no 2021.gada 1.janvāra, izdalot atsevišķi
pirmsskolas izglītības un pamatizglītības izmaksas.
• Apstiprināt 2021.gada 3.martā notikušās Beverīnas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Robežnieki”, kadastra Nr.9484 006 0216, izsoles rezultātus:
nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Robežnieki”,

•

kadastra nr.9484 006 0216, platība 3.24ha, pārdot par
EUR 16 400.00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro un
00 centi[..]. Pirkuma līgumu slēgt pēc izsoles pirkuma
maksas pilnīgas nomaksas.
Apstiprināt 2021.gada 3.martā notikušās Beverīnas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kļaviņu
mājas zemes”, kadastra Nr.9484 003 0165, izsoles rezultātus: nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Kļaviņu
mājas zeme”, kadastra Nr.9484 003 0165, platība 1.4596ha,
pārdot par EUR 5200.00 (pieci tūkstoši divi simti euro
un 00 centi[..].
Apstiprināt 2021.gada 3.martā notikušās Beverīnas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziediņi”,
kadastra Nr.9484 003 0140, izsoles rezultātus: nekustamo
īpašumu Trikātas pagastā “Ziediņi”, kadastra Nr.9484 003
0140, platība 0.4737ha, pārdot par EUR 2100.00 (divi
tūkstoši viens simts euro un 00 centi[..]. Pirkuma līgumu
slēgt pēc izsoles pirkuma maksas pilnīgas nomaksas.
Nodot izsolei Beverīnas novada pašvaldībai piederošās
cirsmas Trikātas un Brenguļu pagastos, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles noteikumus.
Apstiprināt izsoles nosacījumus:
1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Sākumcena un solis:
2.1. Cirsma “Pie Sausnīša”, Trikātas pagasts (20., 24.,
25., 29., 35. un 36.nogabali) aptuvenā krāja –
1019,07m3, sākuma cena EUR 54300,00 (piecdesmit
četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), izsoles solis
EUR 200.00;
2.2. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (8. un
12.nogabali) aptuvenā krāja – 566,75m3, sākuma cena
30100,00 (trīsdesmit tūkstoši viens simts euro un 00
centi), izsoles solis EUR 200.00;
2.3. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (151.nogabals) aptuvenā krāja – 492,94m3, sākuma cena
EUR 28500,00 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti
euro un 00 centi), izsoles solis EUR 200.00;
2.4. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (11.
nogabals) aptuvenā krāja – 244,74m3, sākuma cena
EUR 13000,00 (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi),
izsoles solis EUR 200.00;
2.5. Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (48.
nogabals) aptuvenā krāja – 43,21m3, sākuma cena
EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro un 00
centi), izsoles solis EUR 100.00.
3. Reģistrācijas maksa EUR 50.00 (piecdesmit euro un
00 centi) – vienreizējs maksājums, neatkarīgi uz cik
cirsmu un nogabalu izsolēm piesakās.
4. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas
vērtības veicami AS SEB bankā – kods: UNLALV2X,
konts: LV71UNLA0050014282726.
Atzīt apsi, kas aug nekustamā īpašumā “Ezerciemi”,
kadastra Nr.9662 007 0067, Mūrmuižā, Kauguru pagasts,
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 007 0067,
kura apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 4,17m
par bīstamu un piekrist koka nociršanai.

JAUNIEŠIEM

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Beverīnas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 15. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās
izglītības. Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”
ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros,
tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū
arī ārpus formālās izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā
esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie
no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt
jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu
iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro,
kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības
partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 30.aprīlim.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 21.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums
no 3 līdz 18 mēnešiem. Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
1) personīgi:
• “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads;
Turpinājums 3.lpp

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Skolas vēsturi kopā veido Trikātas
pamatskolas skolēni, absolventi un skolotāji

“Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas
dvēsele – skolēni un skolotāji”. (L. Krolis)

Latvijas valsts prezidents Egils Levits teicis: “Skola veido
Tavu “Es” šajā pasaulē. Kad izaugsi, Tu veidosi Latviju.”
Arī vairāk kā 1600 Trikātas pamatskolas absolventu veido
Latviju.
Trikātas pamatskolā kopš 1939. gada skolas gaitas uzsākuši un mācījušies vairāk kā 2000 Latvijā un šobrīd arī
ārzemēs dzīvojošie trikātieši. Trikātas pamatskolas absolventi
ar Trikātas skolas vārdu devušies ne vien uz citām Latvijas
pilsētām un pagastiem, bet arī uz vairākām pasaules valstīm.
Šobrīd Kanādā dzīvo 1942. gada absolvents, ķīmiķis, profesors Arnis Kuksis.
Vairāki skolas absolventi turpmāko izglītību izvēlējušies
saistīt ar skolotāja profesiju, tādējādi viņi Trikātas skolā
iegūtās vērtības un prasmes nes tālāk un ikdienas darbā
nodod saviem audzēkņiem.
Kopš skolas 1. izlaiduma, 1939. gada, ir savāktas visas
izlaidumu vai klašu kopbildes. Skolas celtniecības, skolēnu,
skolotāju un absolventu fotogrāfijas skolas muzejā atrodamas
kopš 1938. gada, kad Trikātā uzcelts jaunais skolas nams –
Trikātas 6-klasīgā pamatskola. Kopš tās dienas izskanējis
jau 82. izlaidums. Šeit mācījušies un mācās skolēni trīs un
pat četrās trikātiešu paaudzēs.
Tikai fotogrāfijās vien raugoties, ir iespēja sajust laikmeta
elpu, varas maiņas un tradīcijas. Tās veido skolas vēsturi.
Piemēram, 1940. gada skolas kopbildē vērojami 1., 2. un 3.
klases skolēni. Paši mazākie, pirmklasnieki, piedzīvoja četru
varu maiņu – 1. klasi beidza Latvijas brīvvalsts laikā, 2. klasē
mācījās padomju varas, bet 3. un 4. klasē – vācu okupācijas
laikā. Skolēniem bija jāatstāj arī skolas telpas, jo vācu laikā
šeit tika ierīkots hospitālis. Uzsākot mācības 5. klasē atkal
nomainījās padomju vara.
Uzsākot darbu pie projekta, tika sašķirotas un atlasītas
fotogrāfijas, izdrukāti saraksti. Iesaistot skolas bijušos
absolventus un skolotājus, tika noskaidroti izlaidumu un
klašu bildēs redzamie skolēni un skolotāji kopš paša pirmā
izlaiduma. Absolventu atsaucība ir liela, viņi labprāt iesaistās klasesbiedru atpazīšanā, dalās ar fotogrāfijām, kavējas
atmiņās, atceras spilgtākos skolas laika notikumus, kad
dominēja gan padomjzemes, gan vācu, gan brīvās Latvijas
izglītības sistēma. Jau aizsaulē aizgājušos skolēnus palīdz
apzināt viņu radinieki.
Vairākus mēnešus aktīvi darbojoties, esam apzinājuši
95% attēlos redzamos skolniekus, noskaidrojuši skolotājus,
kuri šeit strādājuši kopš 1938. gada, kad jaunuzceltajā
Trikātas 6-klasīgajā pamatskolā uzsāktas mācības.
Tālāk norit darbs pie datu salīdzināšanas, precizēšanas,
kārtošanas.
Lai savāktie materiāli neiegultu Trikātas pamatskolas
muzeja plauktā, ir iecere izveidot absolventu grāmatu, kura
būtu daļa no mūsu pagasta, novada un Latvijas vēstures.
Grāmatā tiktu publicētas skolas absolventu un skolotāju
fotogrāfijas ar katrai bildei pievienotu aprakstu. Tiktu sniegts
īss ieskats skolas vēsturē.
Apkopojot skolas izlaidumu bildes, daļa skolas fotoattēli
un dokumenti tiks izmantoti virtuālajā izstādē par skolu.
Trikātas pamatskolas absolventi: latviešu ārsts un politiķis, bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts, kurš
1990. gada 4. maijā nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu Mārcis Cīrulis; pulkvedis, bijušais
Latvijas bruņoto spēku komandieris un politiķis, bijušais
Iekšlietu ministrs, Saeimas un Rīgas domes deputāts Dainis
Turlais; RTU profesors Andris Čate; mākslas zinātniece
Laima Reihmane (Peneze); 2012. gada Eiropas Pilsoņu
balvas laureāte, Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA)
vadītāja Rasma Freimane (Brence); Saeimas deputāts
Andris Rozentāls; kora “Vecrīga” diriģente Ilze Tenisone
(Grīnberga); Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu
departamenta direktors Aldis Dūdiņš; latviešu kordiriģents,
Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktors (1959-1964) Uldis
Balodis; sportists Andrejs Brencis; Latvijas čempione vieglatlētikas daudzcīņās Jolanta Kaupe; Asociācijas Latvijas
koks prezidents Valdis Aunītis; ārstniecības augu zinātāja
un audzētāja Zeltīte Kaviere (Grīnberga); socioloģijas
doktore, vairāku grāmatu autore Antra Mieze; pirtniece,
grāmatas “Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās” autore
Valda Vītola (Muceniece); vēstures skolotāja, Skolu muzeja
biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta Amoliņa (Pēča); Trikātas
pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva (Kukurīte);
Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis

2021./2022. mācību gada
UZŅEMŠANA TRIKĀTAS
PAMATSKOLĀ
SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT

• pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1,5 gadu
vecuma (kods 01011111).
• pamatizglītības programmu 1.-9. klasei (kods 21011111).
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem 1.-9. klasei (kods 21015611).
• daudzveidīgas interešu izglītības programmas.
Fūrmanis; žurnāliste Inga Karpova; ReTV žurnāliste Laura
Jansone (Grantiņa), uzņēmēji un zemnieku saimniecību
vadītāji: Sanita Čerņavska, Viktors Kanašnieks, Juris
Ozoliņš, Nauris Ozols, Ilmārs un Mārtiņš Voitčonoki,
Jānis Brencis, Marita Krecere (Krujele) un Madara
Krecere, Gatis un Mārtiņš Birkavi, Andris Tams, Viesturs
Ciguzis, Dzintars Grantiņš, Jānis Repsons, Didzis Volrats,
Inga Timofejeva, Māris Skujiņš, vairāku Latvijas skolu
skolotāji un daudzi citi godprātīgi un centīgi sava darba
darītāji.
Izmantojot skolas attēlus un sarakstus, lielu darbu pie
1960-to gadu absolventu apzināšanas paveicis 1956. gada
absolvents Juris Brencis. Paveikto darbu publicējis arī
vietnē www.tarawa.lv. Daudzus skolēnus palīdzēja atpazīt arī
1956. gada absolvente, trikātiete Daina Boškina (Grīnberga).
Paldies par informācijas papildināšanu: Arnim Kuksim
(1942. gada absolvents), Annai Vanterei (1944. gada absolvente), Ritai Konoplinai (Auga, 1947. gada absolvente),
Velgai Muceniecei (Bērziņa, 1948. gada absolvente), Jānim
Benderim (1949. gada absolvents), Guntai Gulbei (Zaķe,
1950. gada absolvente), Aidai Krēsliņai (Kāposte, 1951.
gada absolvente), Arnim Aunītim, Martai Svitkai (1952.
gada absolventi), Valdai Vītolai (Muceniece), Mudītei
Pavasarei (Balode) un Jurim Deinoldam (1955. gada absolventi), Jurim Brencim un Dainai Boškinai (Grīnberga,
1956. gada absolventi), Intai Janītei (Vilka, 1957. gada
absolvente), Vilim Pulciņam (1958. gada absolvents), Inārai
Grantiņai (Vīcepa) un Rasmai Freimanei (Brence) (1959.
gada absolventes), Mārcim Cīrulim (1960. gada absolvents),
Baibai Miezei (Bringinai, 1964. gada absolvente), Vijai
Večkai (Ezergaile, 1966. gada absolvente), Antrai
Kārkliņai (Puķīte, 1968. gada absolvente), Vilim Blauam
(1969. gada absolvents), Maijai Ingelevičai (Birkava, 1970.
gada absolvente), Sarmītei Kanašniecei (Gulbe, 1971. gada
absolvente), Guntras Kukjānes (Širmanes) meitai Sigitai
Gecai un Ilgonim Gabrānam (1973. gada absolvents),
Īrai Jēkabsonei (Eglīte-Ozola) un Jānim Ruzankinam
(1974. gada absolventi), Zeltītei Kavierei (Grīnberga, 1975.
gada absolvente), Ivaram Svikam un Gatim Birkavam
(1976. gada absolventi), Inetai Amoliņai (Pēča, 1977. gada
absolvente), Dacei Terentjevai (Tama, 1978. gada absolvente), Ivaram Gartmanim (1979. gada absolvents),
Modrītrei Putniņai (Deinolde, 1980. gada absolvente),
Ivetai Vilkai (1981. gada absolvente), Aigai Gartmanei
(Liepiņa, 1987. gada absolvente), Jolantai Skrastiņai
(Ozola, 1989. gada absolvente), Baibai Meļķei (Jurkovska,
1992. gada absolvente), Dailai Ielītei (Krumeņa, 1997. gada
absolvente), Vairim Zaļkalnam (2000. gada absolvents),
Intai Stuķēnai (Magone) un Zanei Gulbei (Veršelo, 2003.
gada absolventes), Artai Šadurskai (Boškina) un Laurai
Putniņai (2004. gada absolventes), Kitijai Vilcānei (2005.
gada absolvente), Mārcim Sēnem (2008. gada absolvents),
Solvitai Barkovai (2012. gada absolvente), Artai Ziemanei
un Erīnai Čerņavskai (2014. gada absolventes)!
Paldies absolventu vecākiem: Sanitai Ziemanei,
Sarmītei Božai, Guntai Mūzei un Līgai Veikšānei!
Paldies bijušajām skolotājām: Marutai Ģingulei, Zeltītei
Čakārnei un Ilonai Ločmelei (Vāverei)!
Paldies arī bijušo absolventu un skolēnu tuviniekiem par
atsaucību un iesaistīšanos kopīgajā Trikātas skolas vēstures
veidošanā: Rasmai Preimanei (Šmitei), Ārim Kaģim,
Laurim Rozenbakam, Mārim Brēžam, Vilnim Brēžam,
Līgai Merginai, Inesei Krūmiņai, Laurai Fišerei, Ārijai
Čičevskai, Dzirkstītei Fūrmanei, Jānim Repsonam!
Gaidīsim, ja vēlēsies iegriezties – izstaigāt skolu, pakavēties atmiņās, sajust, ka skolai joprojām ir tā pati elpa,
ko pazīsti!
Fotogrāfija no pamatskolas fotoarhīva
Informāciju sagatavoja:
Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina

SKOLA NODROŠINA

• pagarināto dienas grupu 1.-4. klašu skolēniem.
• brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem.
• iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē.
Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan
novada transports.
Tālruņi uzziņām: 26548247, 20364920.

UZŅEMŠANAI SKOLĀ
nepieciešamie dokumenti:

• VECĀKU IESNIEGUMS
Veidlapa pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā
• JĀUZRĀDA BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBA
• IEPRIEKŠ IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS (ja ir)
APLIECINOŠA DOKUMENTA KOPIJA VAI LIECĪBA
• PIRMSSKOLAS VECUMA un 1. KLASES BĒRNA
MEDICĪNISKĀ KARTE (veidlapa Nr. 026/u)
• VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI
MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS ATZINUMS
ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības
programmā
Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā:
“Gaismaskalnā”, Trikātas pagastā
katru darba dienu plkst. 08:00 – 16:00

VESELĪBU VEICINOŠĀ

BRENGUĻU
SĀKUMSKOLA

AICINA JAUNUS AUDZĒKŅUS 1.-4. KLASĒ
UN PIRMSSKOLAS GRUPĀS (no 1,5 līdz 6 gadiem)
• Mūsu skolā ikviens domā un dara, mācās un sadarbojas,
prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.
• Katra bērna izaugsmi nodrošina maza, ģimeniska vide.
• Šī ir tieši tava skola!
Uzziņai:
Tālrunis: 29267815
E-pasts: brenguluskola@beverina.lv
Gaidām Jūs Brenguļu pagasta “Avotkalnos”!
Turpinājums no 2.lpp
• Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas
novads;
• “Kaimiņi” Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads;
2) pasta sūtījumā, adresējot – “Pagastmāja”, Mūrmuiža,
Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224,
3) elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu:
pasvaldiba@beverina.lv.
Projektam nepieciešamie dokumenti ir pieejami pašvaldības mājaslapā: www.beverinasnovads.lv – sadaļā “Kultūra
un sports” – “Jaunatnes lietas”
Papildu informācija:
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola
(tālr.26412130; e-pasts: ilze.ozola@beverina.lv)
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
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Skolotāji mācās
sadarbojoties ar
projektu vadītāju
no Austrijas
2021. gads Trikātas pamatskolas 6 skolotājiem iesācies
īpaši aktīvi, jo esam iesaistījušies “Erasmus+” projektā, kuru
īsteno tikai pedagogi. Ar projektu vadītāju Petru Hauser
iepazinos SIA Valodu Mape 2019. gada augustā organizētajos
svešvalodu skolotāju apmācības kursos Lincā, Austrijā.
Sadarbojoties kursos, dalījāmies pieredzē, atklājām, ka mums
ir daudz kopīga – abas mācam gan angļu, gan vācu valodu.
2020. gada sākumā Petra piedāvāja piedalīties kopprojektā “Teachers in charge working together//Learning
through innovative methods as using digital tools, games
and intensive knowledge transfer/team-teaching” (nr. 2020-1LV01-KA101-077329). Tas nozīmē, ka projekta ietvaros
pedagogi pilnveidos digitālās prasmes un mācību metodes,
kuras varēs izmantot savā darbā.
Projekta ietvaros viena no projekta aktivitātēm bija angļu
valodas apguve Trikātas pamatskolas projektā iesaistītajiem
skolotājiem. Apmācības notika vienu reizi nedēļā. 2020.
gada decembra sākumā bija plānots doties uz Lincas pilsētu
Austrijā, lai tiktos un mācītos klātienē, kā arī iepazītu Lincai
tuvākās pilsētas. Taču esošās situācijas dēļ, šobrīd varam
mācīties tikai tiešsaistē, izmantojot platformu “Microsoft
Team”.
5. janvārī un 12. februārī mācījāmies, apgūstot digitālos
rīkus – Socrative, Quizlet, LearningApps, edpuzzle. Skolotāji
piedāvātajās platformās veidoja uzdevumus matemātikā,
informātikā, ģeogrāfijā, angļu valodā, kā arī sākumskolas un
pirmsskolas skolēniem. Sastādītie uzdevumi noder skolēnu
pašpārbaudei, kā ar atgriezeniskās saites iegūšanai gan
skolotājiem, gan skolēniem. Projektā apgūtās zināšanas un
prasmes palīdzēs pilnveidot skolotājiem ikdienas darbu ar
skolēniem, kā arī dažādojot mācību metodes.
Ceram tikties arī klātienē ar mūsu vadītāju Petru Austrijā!
Lai mums veicas!
Informāciju sagatavoja:
Projekta “Erasmus+” koordinatore
Trikātas pamatskolā Vija Mežīte
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Jaunie mācību priekšmeti –
inženierzinības un teātra māksla
J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Jaunie mācību priekšmeti – inženierzinības un teātra
māksla – no 2020. gada 1. septembra tiek apgūti pamatskolā.
Mācību priekšmets teātra māksla palīdz skolēnam veidot
izpratni par to, ka:
• katram mākslas veidam ir tam raksturīgi izteiksmes
līdzekļi;
• ideju, emociju un viedokļu paušanā ir nepieciešama drosme,
neatlaidība un gatavība izmēģināt jaunas iespējas;
• radošajā darbībā cilvēks pēta un pauž savu identitāti,
izprot atšķirīgus pasaules uzskatus un tradīcijas;
• mākslas darbi veido daudzveidīgu pieredzi, attīsta estētisko
un kultūras izpratni un spēj radīt pārmaiņas sabiedrībā.
Teātra mākslas mācību satura apguvē īpaši liela nozīme
ir caurviju prasmju apguvei un ieradumu veidošanai.
Teātra mākslā paredzēts veidot un attīstīt ieradumu korekti
un tēlaini lietot latviešu valodu gan ikdienas saskarsmē, gan
skolas neformālajā vidē, gan jaunās reālās dzīves situācijās
ārpus skolas, uzstājoties auditorijai un lietojot publiskās
uzstāšanās prasmes. Latviešu valoda kā vērtība un atbildība
kā tikums.
Nozīmīgākās prasmes, ko attīsta teātra māksla skolēnos, ir:
• ķermeņa plastikas pārvaldīšana (stāja, gaita, poza, žesti,
mīmika);
• mutvārdu un runas tehnikas pārvaldīšana (intonācija,
elpošana, dikcija, balss raidīšana, tēlošana ar balsi, runas
melodija);
• orientēšanās fiziskajā telpā (attiecības: es – citi spēlētāji
telpā, es – objekti telpā) un skaniskajā telpā (attiecības:
es – mana skaņa, es – citu skaņas).
Darbojoties šī jaunā mācību priekšmeta ietveros, mēs esam
apguvuši improvizāciju un nelielu uzvedumu izveidošanu,
dzejas un pasaku lasījumus, darbojoties ar balsi, ritmu.
Veidojuši etīdes, izmantojot tikai kustības un apvienojot
kustības ar balsi. Veikuši runas attīstīšanas vingrinājumus
(mēles mežģi) un ķermeņa plastikas vingrinājumus (attēlo
mājdzīvnieku kustībā).
Ļoti gribētos ticēt, ka šis mācību priekšmets palīdzēs
skolēniem justies daudz brīvāk, atraisītāk un drošāk gan
savu vienaudžu vidū, gan svešās auditorijās. Lai mums kopā
izdodas!

Kas ir inženierzinības?
Ne vienam vien dzīvē ir radušies jautājumi – kā izveidot
drošu un stabilu konstrukciju, kā gāzes un šķidrumi darbina
ierīces, kādi spēki vada ierīces, kā var iegūt, uzkrāt un
pārvērst enerģiju?
Tas arī ir jaunā mācību priekšmeta “Inženierzinības”
mērķis – stiprināt tādas tehniskās domāšanas prasmes kā
konstruēšana un projektēšana, materiālu stiprības un saderības analizēšana, spriestspēja par nepieciešamību pēc konkrēta
risinājuma un tā ietekmi uz sabiedrību un vidi.
Stundās skolēni pētīja dažādi locītas papīra lapas izturību,
būvēja makaronu tiltus, pētīja skaņas un siltuma izolācijas
materiālus, veidoja termokasti. Meklēja informāciju par gāzēm
internetā, pētīja gaisa pretestību.
Daudzus darbus nācās veikt attālināti, meklēt materiālus
mājās, arī laikā, kad rūpniecības veikali Covid-19 dēļ bija
slēgti.
Mācoties inženierzinības, 7. klases skolēniem nākas iepazīst dizaina risinājumus, kas jau ir realizēti, un, gatavojot
praktiskus darbiņus, viņi izvēlas savam risinājumam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, izprot materiālu īpašības,
plāno dizaina risinājumus, ņemot vērā ilgtspējību, ietekmi
uz sabiedrību un dabu.
Informāciju sagatavoja:
J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolotājas
Inga Miruškina un Dzintra Sijāte

Valodas nedēļa Trikātas pamatskolā

“Prast valodu – tas nenozīmē tikai lasīt un rakstīt bez kļūdām. Prast valodu nozīmē
uztvert starp vārdiem iesprausto sāpi un starp teikumiem iestādīto cerību, tas nozīmē
piekļūt gan tam, kas uzrakstīts, gan tam, kas varētu būt uzrakstīts.” (Z. Skujiņš)

Atzīmējot dzimtās valodas dienu, marta sākumā Trikātas pamatskolā, skolēni spēlējās ar
valodu – zīmēja, lasīja, rakstīja, tulkoja, klausījās, rēķināja (skaitīja vārdus), mainīja vārdus
jau zināmā pasakā – visu, ko var izdarīt ar vārdiem.
Mazāko klašu skolēni domāja mīklas un zīmēja atminējumus, ar burtiem veidoja zīmējumus, izkopa savu rokrakstu, glīti norakstot dzejoļus, kā arī 3. klases skolēni nokārtoja savu
pirmo diagnosticējošo darbu latviešu valodā.
Trikātas pamatskolā māca trīs valodas – latviešu, angļu un krievu, kas šajā nedēļā
tika aktualizētas arī citos mācību priekšmetos. Ļoti veiksmīgi 9. klases skolēni sacerēja
piecrindi par nevienādību sistēmu.
NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Sarežģīta, piņķerīga
Spītējas, nedomā, spīdmoca
Neliek mums mieru
Skaitļi
/Rendija/

NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Sarežģīta, neparasta
Izglīto, māca, asina prātu
Nosaka nevienādību kopīgos atrisinājumus
Nevienādību kopa
/Elīza Evelīna/

NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Grūta, sarežģīta
Ilgi, mierīgi, uzmanīgi
To izmanto matemātikas stundā
Matemātika
/Viktorija/

NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Liela, mainīga
Māca, slēpjas, iegūst
Dzīvo smadzenēs, grāmatu lapās
Kopa
/Samanta/

NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Gara, īsa
Skaita, atņem, reizina
Tas paliek galvā, grāmatā
Kopa
/Natālija/

NEVIENĀDĪBU SISTĒMA
Īpaša, vajadzīga
Kaitina, klusēt, kļūdīties
Ir ekstra kaitinoša
Matemātika
/Matīss/

Angļu valodas stundās skolēniem patika un labi izdevās tulkot dzeju no latviešu valodas.
Viens no labākajiem darbiem izdevās Elzai Ērmanei (6. klase), kas atdzejoja O. Vācieša
dzejoli “Mini pasaciņa”:
Mini fairy tale
You can cry, you can laugh –
I have a horse who sing at night!
The song doesn’t have a melody.
It also doesn’t have words.
No it has a horse!
So, life is better for whom
Has a horse that sings at night…
Savukārt krievu valodas stundās 4.-6. klases skolēni tulkoja latviešu tautas pasaku
“Vecīša cimdiņš”, meklēja pasakas varoņu nosaukumus un vietniekvārdus, bet 7.-9. klases
skolēniem uzmanība bija jākoncentrē uz multfilmas “Ну, погоди!” (“Pagaidi tikai!”) 1.
sērijas skatīšanos un jāizraksta darbības vārdi.
Šajā nedēļā 3.-7. klases skolēniem bija iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas
radošajās tiešsaistes nodarbībās, kurās guva ieskatu par grāmatu dizaina risinājumiem un
iedvesmojoties no senāk grāmatu iesiešanā izmantotajiem raibpapīriem, skolēni veidoja paši
savu papīra dizainu. Nodarbību laikā pētīja rokrakstu un manuskriptu paraugus, un apguva
kaligrāfijas pamatprincipus.
Gan skolotāji, gan skolēni nedēļas noslēgumā satikās kopējā tiešsaistes stundā, lai
uzspēlētu Kahoot spēli, kurā bija dažādi atjautības uzdevumi visās trijās valodās. Godīgā
spēlē uzvarēja Elīza Evelīna Pētersone (9. klase). Viņa ir uzaicināta 26. martā piedalīties
Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē.
Paldies visiem Trikātas pamatskolas skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās un
iesaistījās, lai šī nedēļa būtu atšķirīgāka no citām un saprastu, ka valoda nav tikai lasīšana un
rakstīšana. Paldies par aktīvu piedalīšanos un pacietību!
Informāciju sagatavoja:
Trikātas pamatskolas latviešu valodas skolotāja
Iveta Brence
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ATTĪSTĪBA

Sekmīgi noslēgusies Vidzemes Attīstības programmas
2021.–2027. gadam 1.redakcijas projekta publiskā apspriešana

Vidzemes plānošanas reģions
(VPR) Attīstības programmas
2021-2027 izstrādes ietvaros
š.g. februārī un martā organizēja
tematiskās diskusijas, kurās piedalījušies 336 dalībnieki, kas sešās
kopā sanākšanas reizēs izteikuši
2069 komentārus, idejas un priekšlikumus. Rakstiski saņemti vēl 96 komentāri, tādējādi pavisam kopā publiskās
apspriešanas ietvaros par dokumenta 1. redakciju saņemti
2165 priekšlikumi. Visvairāk ideju paustas diskusijās par
uzņēmējdarbības attīstības, sasniedzamības un dabas kapitāla
un aprites ekonomikas jautājumiem.
Tematiskās diskusijas tika organizētas Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projekta publiskās apspriešanas ietvaros, un aicinājumam atsaucās ievērojams skaits vidzemnieku, pašvaldību
pārstāvju, valsts iestāžu un nozaru ekspertu, kuri izrādīja
interesi līdzdarboties Vidzemes attīstības ceļa kartes veidošanā. Visi saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti, izvērtēti
un iespēju robežās integrēti plānošanas dokumentā.
Ieva Kalniņa, VPR Teritorijas plānošanas nodaļas
vadītāja norāda: “Kvalitatīva un jēgpilna teritorijas attīstības
plānošana nav iespējama bez sadarbības un mērķtiecīgas
dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanas. Diskusijās pulcējamies un spriedām par to, kādā Vidzemē gribam dzīvot un
meklējām risinājumus, kā to panākt – kopā nākšana ir ļoti
vērtīga. Jo vairāk mēs katrs iesaistāmies savas vietas, sava
reģiona attīstības plānošanā un kopīgi nospraužam mērķus,
jo pēc tam arī daudz vairāk esam ieinteresēti šo mērķu
sasniegšanā. Esam aizvadījuši ļoti veiksmīgu tiešsaistes
diskusiju ciklu – tieši šis formāts mums ļāva uzklausīt ļoti

daudz vērtīgu ideju un komentāru. Tagad priekšā liels un
atbildīgs darbs visus viedokļus analizēt un cik vien iespējams
integrēt Vidzemes attīstības ceļa kartē.”
Daiga Gargurne, biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja: “Pozitīvi vērtēju veidu, kā Vidzemes plānošanas
reģions izvēlējies organizēt Vidzemes Attīstības programmas
2021-2027 gadam izstrādi. Izvēlēts jauns un svaigs formāts.
Redzams, ka šoreiz publiskā apspriešana nav izsludināta
formāli, bet tiešām notiek plašas diskusijas, uz kurām tiek
aicināts ikviens, kam ir viedoklis un vēlme līdzdarboties.
Piedalījos visās izsludinātajās tematiskajās diskusijās. Mums
jābūt līdzatbildīgiem par to, kas notiek – par to, ko darām
vai nedarām. Vēlētos lielāku iesaisti tieši no uzņēmēju,
sabiedrisko organizāciju un arī pašvaldību puses, jo ir
svarīga vienota pieeja un redzējums par tālāko attīstību.
Es vēlos, lai sabiedrība saprot savas līdzdarbošanās nepieciešamību – kamēr mēs nesapratīsim, ka paši varam
veidot savu vidi, turpināsim prasīt no citiem. Šī sabiedrības
attieksme ir jāmaina. Tad arī nebūs jābrīnās par izstrādāto
dokumentu saturu un pieņemtajiem lēmumiem, kas mums
pašiem pēc tam jāievēro un jāizmanto ikdienas darbā.”
Šobrīd turpinās darbs pie Attīstības programmas dokumenta pilnveidošanas, un ir plānots, ka aprīļa vidū dokuments
tiks atkārtoti skatīts vispirms VPR Konsultatīvajā padomē
un vēlāk arī VPR Attīstības padomē. Tikšanās ar abu
padomju pārstāvjiem tiks organizētas, lai saņemtu akceptu
pilnveidotās attīstības programmas nodošanai atkārtotai
publiskajai apspriešanai. Pēc gala redakcijas apstiprināšanas
tā tiks iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā atzinuma saņemšanai.
Jāatgādina, ka 2020. gada pirmajā pusē tika izveidota
reģionālā līmeņa darba grupa jeb Konsultatīvā padome,

mobilizējot dažādu jomu un sektoru pārstāvošas ieinteresētās puses kopīgai lēmumpieņemšanai un rīcībām par Vidzemes reģiona attīstību. Konsultatīvās padomes dalībnieki
līdzdarbojas un seko līdzi Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2021-2027 izstrādei, kā arī vēlāk
būs līdzatbildīgi par tās ieviešanas uzraudzību. Šādu pieeju
Vidzemes plānošanas reģions plānošanas dokumentu izstrādei izmanto pirmo reizi.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma
2021-2027 tiek izstrādāta ar projekta “Sadarbības virzīta
nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (Poli
Rural) atbalstu. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības
pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020
ietvaros. Tajā spēkus apvienojuši 36 partneri no 16 valstīm.
Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions,
Latvijas Lauku forums, Agroresursu un ekonomikas institūts
un uzņēmums Baltic Open Solutions Center.
Projekta “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas
attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto
personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas
modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/.
Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā
http://www.vidzeme.lv.
Jautājumiem: Ieva Kalniņa,VPR Teritorijas plānošanas
nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv.
Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,
anita.abolina@vidzeme.lv.

Bērnu zīmēšanas konkursa
“Manas Lieldienas” darbu izstāde

Jau otro gadu pašvaldības organizēja bērnu zīmēšanas konkursu “Manas Lieldienas”, kurā aicināja piedalīties pirmsskolas
un skolas vecuma bērnus, iesniedzot savus darbus dažādās tehnikās.
Konkursa mērķis ir atklāt mazos un lielos zīmētājus, caur krāsām atspoguļojot Lieldienu sižetu vai stāstu, tā rosinot bērnos
un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā, atklāt savas sajūtas pret svētku svinēšanu, ierastām ģimenes tradīcijām
vai stāstiem par Lieldienām.
Konkursam tika iesniegti vairāki darbi, kuri no 30. marta būs apskatāmi darbu izstādē – Beverīnas novada bibliotēku
un kultūras namu logos.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

VIDE

Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies Lielajā Talkā

Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo Talku,
kura notiks jau 24. aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir
gatavi darbam, lai informētu talkotājus par talkas norisi un
talkošanas iespējām. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi
drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz Lielās Talkas
norises brīdi, taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var
talkot, aprīļa pēdējā sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā
un labiekārtošanā.
Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība
Lielo Talku ir atbalstījušas jau kopš tās pirmsākumiem 2008.
gadā, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par talkošanu,
talkošanas vietu iezīmēšanu un atkritumu savākšanu.
Pašvaldības vienmēr ir bijušas viens no galvenajiem Lielās
Talkas balstiem, bez kura talkas, kādas mēs tās pazīstam,
nebūtu iespējamas. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā
sabiedriska kustība, kuras mērķis ir rūpēties par vidi, tik ilgu
laiku tiek atbalstīta valsts un pašvaldību līmenī.
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu patiesi
pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai, kā vienam no mūsu
pirmajiem un uzticamākajiem partneriem, par atbalstu, kādu
tā ir sniegusi Lielajai Talkai, kā arī katrai Latvijas pašvaldībai
atsevišķi. Bez jums mūsu darbs būtu daudz grūtāks un mēs
nevarētu panākt to, ko šobrīd esam sasnieguši. Lielā Talka ir
kļuvusi ne vien par atkritumu savākšanas pasākumu, bet arī
ieguvusi daudz plašāku nozīmīgumu, mudinot cilvēkus veikt
labiekārtošanas darbus un veicot sabiedrības izglītošanas

funkciju vides jautājumos. Taču ir skaidrs, ka bez katras
Latvijas pašvaldības un mūsu sabiedrības iesaistes tas nebūtu
iespējams. Latvijas pārākumu šajā jautājumā šogad atzina
arī Pasaules talku kustība “Let`s do it!”, atzīstot Latviju par
valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku stādīšanas
aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielākais brīvprātīgo skaits
pret kopējo iedzīvotāju skaitu. Tas ir visu mūsu kopīgais
sasniegums, kas nebūtu iespējams bez mūsu pašvaldību aktīvas līdzdalības.”
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis: “Par spīti dažādiem izaicinājumiem visa gada
garumā, skaista, sakārtota, labiekārtota un veselīga vide
vienmēr ir ļoti svarīga ikvienam iedzīvotājam visā Latvijā.
Īpaši šogad novērtējam dabas vērtību un aizvien vairāk laika
pavadām mūsu skaistajās lauku ainavās, meža takās, piekrastes
smiltīs, zaļajos parkos un upju krastos. Latvijas Pašvaldību
savienība Lielo Talku atbalsta jau no pašiem pirmsākumiem
un esam gandarīti, ka gadu no gada pašvaldības piedalās, lai
mūsu vide būtu tīra un sakārtota, tiktu labiekārtota kāda vieta
vai izveidots jauns vides objekts. Ir patiess gandarījums, ka
šī sadarbība ir rezultatīva un būtiska jau daudzus gadus. Lai
arī kādas pārmaiņas un izaicinājumus piedzīvo pašvaldības,
Lielā Talka ir stabila un nemainīga vērtība. Tā ir tradīcija,
kas pašvaldībās turpināsies, spējot operatīvi pielāgoties neierastajiem apstākļiem. Paldies visām pašvaldībām par šo
aktīvo darbu un ieguldījumu talkas nodrošināšanā.”

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā
un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu
var atzīmēt Lielās Talkas mājas lapā Solo talkas kartē
www.talkas.lv – Lielā talka – Solo talkas karte. Ja dodaties
talkot “duo” talkas ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” (vienas
mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā formātā, atbilstoši
tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem, savu talkošanas vietu
varat atzīmēt Lielas Talkas kartē, sākot ar šā gada 24. martu
– mēnesi pirms Lielās talkas.
Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā,
kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas
visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības
izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās talkas
patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks
atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu
pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem
zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un
projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīklos,
izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiederunakotnei
#sakopsavusetu.
Papildu informācijai: Lielās Talkas sabiedrisko
attiecību konsultante Nikola Matjušenko
Tālr. 26431149
e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com
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VIDE

Notiks nolietotās elektrotehnikas
10 padomi
un bateriju vākšanas akcija
efektīvai atkritumu šķirošanai
“Sper EKO soli”

Akcija

Atgādā uz EKO laukumu

neizjauktu nolietoto
ELEKTROTEHNIKU

SPER

vai

EKO

BATERIJAS

SOLI

15.03.-30.04.
2021.

un laimē balvas!
Akcijas nolikums
www.zaao.lv

AS “AJ Power Recycling”, biedrība “Zero Waste Latvija” un SIA “ZAAO” kampaņas
“Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros aicina iedzīvotājus pārskatīt savus šķirošanas paradumus, lai tie būtu jēgpilni un efektīvi. Galvenokārt vajadzētu padomāt par to, kā ikdienā
patērēt pēc iespējas mazāk iepakojuma. Tas jau pašā pamatā palīdzētu samazināt kopējo
atkritumu daudzumu. Gadījumos, kad to nav iespējams izdarīt, pārzinot atkritumu šķirošanas
noteikumus, pēc iespējas vairāk izvēlēties tieši pārstrādājamu iepakojumu, tādējādi mazinot
cilvēku patērēto iepakojumu ietekmi uz vidi.
1. Šķiroto atkritumu konteinerā tikai izlietotais iepakojums un metāla priekšmeti.
Izmetot atkritumus, jāpārliecinās, ka konteinerā netiek ievietoti atkritumi, kas nav
iepakojums, piemēram, rotaļlietas un citas no plastmasas izgatavotas lietas, jo tās netiks
nodotas pārstrādei. Ieteikums – jāatceras, ka vieglā iepakojuma konteiners nav plastmasas
konteiners! Iedzīvotājiem jāseko norādēm uz konteinera vai jāsazinās ar ēkas atkritumu
apsaimniekotāju, lai noskaidrotu, kā rīkoties.
2. Latvijā preču marķējums nenorāda, vai iepakojums ir pārstrādājams.
Tas, vai iepakojuma materiāls būs nododams pārstrādei, ir atkarīgs no pārstrādes rūpnīcu
atrašanās vietas un atkritumu apsaimniekotāja iespējām to realizēt. Ieteikums – marķējums
uz iepakojuma ne vienmēr nozīmē to, ka tas ir nododams pārstrādei. Iedzīvotājiem nepieciešams izlasīt informāciju uz atkritumu konteinera vai sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju, lai noskaidrotu, kā pareizi rīkoties.
3. Ne viss PET tiek nodots pārstrādei.

Akcija notiek SIA “ZAAO” darbības reģionā.

No 15. marta līdz 30. aprīlim notiks
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta nolietotās
elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija
“Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos bez maksas
varēs nododot neizjauktu nolietoto dažāda
izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas.
Akcijā aicinātas piedalīties gan privātpersonas, gan juridiskas personas. Akcijas
dalībniekiem būs iespēja piedalīties balvu
izlozē.
EKO laukumos pieņem televizorus,
ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, plītis, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, putekļu sūcējus,
mikserus, tosterus un citas ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
Akcijā viena persona var piedalīties
vairākas reizes – akcijas kupons katrā EKO
laukuma apmeklējuma reizē tiek izsniegts
par vismaz vienu nodotu nolietotas elektrotehnikas vienību vai vismaz piecām baterijām. Juridiskās personas var saņemt izziņu
par pārstrādei nodoto atkritumu veidu un
daudzumu.
Akcijā nodoto nolietoto sadzīves elektrotehniku ZAAO darbinieki sašķiros atbilstoši kvalitātes prasībām un nodos pārstrādes
uzņēmumiem.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai, bet
jāatceras, ka tā, tāpat kā baterijas, satur
cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas – šie atkritumi nedrīkst nonākt dabā un nav atļauts
tos ievietot sadzīves atkritumu konteineros.
Iepriekš līdzīgās akcijās iedzīvotāji uz
EKO laukumiem mēneša laikā nogādāja
vairāk par 40 tonnām nolietotas sadzīves
elektrotehnikas. Akciju periodā iedzīvotāji
vairāk pievērš uzmanību arī pārējiem materiālu veidiem, kurus var nodot EKO laukumos, un šo iespēju vēlāk izmanto arī ikdienā.
Balvās tiks izlozēti 2 grīdas tīrīšanas
roboti un 20 elektroniskās sporta aproces.
Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas
lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu
darbiniekiem.
Atgādinām, ja nav iespējas nogādāt
elektrotehniku uz EKO laukumu pašiem,
ZAAO ikdienā piedāvā nolietotās sadzīves
elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības
vai uzņēmuma adreses. Izmantojot minēto
pakalpojumu, neatkarīgi no nododamo priekšmetu skaita, ir jāmaksā tikai vienreizēja
transporta maksa. Pieteikumi tiek pieņemti
pa tālruni 64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv.
Informāciju sagatavoja:
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Leimane

Tikai PET, kas tiek izmantots dzērienu iepakošanā, šobrīd tiek nodots pārstrādei. Šampūnu,
dušas želeju, olu, augļu un citi līdzīgi PET iepakojumi netiek pārstrādāti. Ieteikums –
Mazināt PET atkritumu daudzumu, izmantojot vairākkārt lietojamo pudeli vai izvēloties
produktu pārstrādei derīgā iepakojumā.
4. Maizes maisiņi pārsvarā netiek pārstrādāti.
Maizes iepakojumu ražo no diviem dažādiem materiāliem (LDPE un PP), bet tikai LDPE
šobrīd tiek pārstrādāts. Atkritumu šķirošanas procesā nav iespējams pārbaudīt un sašķirot
katru maisiņu, līdz ar to, tie pārsvarā netiek nodoti pārstrādei. Ieteikums – izvērtēt, vai
iepērkoties maisiņš tiešām ir nepieciešams. Aicinām izvēlēties maizi bez iepakojuma, cept
to pašiem vai lūgt savas mīļākās maizes cepējiem pāriet uz LDPE iepakojumu.
5. Kartupeļu, augļu un dārzeņu tīkliņi netiek nodoti pārstrādei.
Tīkliņa iepakojumi netiek nodoti pārstrādei, jo materiāls nav pietiekamā apjomā, lai
tā pārstrāde būtu ekonomiski pamatota. Ieteikums – izvairīties no preču pirkšanas šādā
iepakojumā. Veikalā vienmēr jāmeklē alternatīva. Tas ir īpaši aktuāli mandarīnu sezonas
laikā.
6. Pārtikas iepakojuma trauciņi netiek nodoti pārstrādei.
Krējuma, margarīna, jogurta un līdzīgi iepakojuma trauciņi netiek pārstrādāti. Šādi
iepakojumi šobrīd ir derīgi tikai sadedzināšanai un enerģijas ieguvei. Ieteikums – izvēlēties
vajadzīgo produktu bez iepakojuma vai stikla iepakojumā. Ir veikali, kur iespējams iegādāties
produktus un tos uzpildīt savā vairākkārt lietojamā traukā.
7. Netīrs pārtikas iepakojums netiek nodots pārstrādei.
Kečupa, eļļas pudeles un citu produktu plastmasas iepakojumi netiek pārstrādāti, pat ja
tie ir izmazgāti. Tajos var atrasties pārtikas piemaisījumi – tātad netīrs materiāls. Šķirošanas
procesā nav iespējams pārbaudīt vai iepakojums ir tīrs. Ieteikums – izvēlēties vajadzīgo
preci bez iepakojuma vai stikla iepakojumā. Ir veikali, kur iespējams iegādāties produktus
un tos uzpildīt savā vairākkārt lietojamā traukā.
8. Čaukstošas čipsu, saldējuma un citu uzkodu pakas netiek nodotas pārstrādei.
Šādu produktu iepakojumi pārstrādē nenonāks, jo to iepakojums tiek izgatavots no
vairāku slāņu materiāliem. Ieteikums – izvairīties no preču iegādes šādā iepakojumā.
Veikalā vienmēr jāmeklē alternatīvu. Ir veikali, kur iespējams iegādāties produktus un tos
uzpildīt savā vairākkārt lietojamā traukā.
9. Balts un mīksts kā mākonis − pārstrādei netiek nodots.

www.zaao.lv

KĀ PAREIZI
SAGATAVOT NODOŠANAI

AZBESTU SATUROŠUS

ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI
1) nodali to atsevišķi no
pārējiem būvniecības
atkritumiem,
2) nelauz to un nedrupini,
3) ievieto lielizmēra
polipropilēna (Big-bag)
maisā vai novieto
uz paletes − krauj
līdz 70 cm augstu un
notin ar izturīgu plēvi.

JA PATS NOGĀDĀSI UZ REĢIONĀLO
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
CENTRU “DAIBE”:
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Putupolistirola jeb putuplasta pārtikas iepakojums netiek pārstrādāts. Ieteikums –
censties izvairīties no preču iegādes šādā iepakojumā un lūgt ievietot ēdienu līdzņemšanai savā
vairākkārt lietojamā traukā.
10. Pārāk mazs, lai būtu noderīgs.
Konfekšu papīrus un citus maza izmēra iepakojumus atsevišķi atšķirot nav nepieciešams – pāršķirošanas procesā tie nenonāk līdz pārstrādei. Ieteikums – izvairīties no precēm
mazā iepakojumā, izvēlies citas pieejamās alternatīvas. Ir veikali, kur iespējams iegādāties
šādus produktus bez iepakojuma.
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Informāciju sagatavoja:
SIA “ZAAO” sadarbībā ar
AS “AJ Power Recycling” un biedrību “Zero Waste Latvija”

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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NOVADNIEKS

Jūras lidotājam, virsleitnantam un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim
Aleksandram Blaubergam – 125

22. martā aprit 125 gadi, kopš dzimis jūras lidotājs,
virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Aleksandrs
Blaubergs. Viņa kaujās rūdītais mūžs bija īss, Aleksandrs
Blaubergs gāja bojā 24 gadu vecumā.
Dzimis 1896. gada 22. martā Pēterburgā, ģimenē, kura
cēlusies no Trikātas pagasta, tēvs Mārcis Blaubergs, māte
Natālija (dz. Rodionova).
Aleksandrs mācījies Pēterburgas komercskolā, pēc kuras
absolvēšanas iestājies Pēterburgas Politehniskajā institūtā,
studējis ekonomikas nodaļā. Kara izglītību ieguvis pie
institūta noorganizētajos jūras aviācijas teorētiskos kursos.
1917. gada 17. martā komandēts uz Baku, kur beidzis
nesen izveidoto Jūras aviācijas skolu, ieguvis admiralitātes
praporščika pakāpi.
Aleksandrs Blaubergs kalpojis krievu armijā kā jūras
lidotājs. Pirmajā pasaules karā pirmo reizi vēsturē cīņas
notika ne tikai uz zemes, bet arī debesīs. Lai gan aviācija
bija tikko izveidota, tā uzreiz iesaistījās kaujās. Tieši Pirmais
pasaules karš un pilsoņu karš Krievijā bija latviešu tautas
pirmo pilotu kalve. Paradoksāli, bet karš bija latviešu lielā
iespēja lidot, ko izmantoja simt līdz simt piecdesmit vīru
dažādās frontēs.
Bēgdams no lieliniekiem, dienējis Gruzijas bruņotajos
spēkos. 1918. gadā atgriezies Latvijā un 18. decembrī brīvprātīgi iestājies Latvijas nacionālajā armijā. Viņš kā Latvijas
armijas brīvprātīgais un frontes izlūks piedalījies visās
kaujās pret lieliniekiem, sākot Kurzemē pie Lielauces, līdz
Rīgas atbrīvošanai. Par kaujas nopelniem paaugstināts par
virsleitnantu.
1919. gada 24. janvārī Kurzemē kopā ar rotmistru
Skujēnu brīvprātīgi devās izlūkot uz Lēnes muižu. Kad
Skujēns sadursme krita, Aleksandrs zem spēcīgas ienaidnieka
uguns izlauzās cauri aplencēju rindām, turpināja izlūkošanu
un ievāca nozīmīgas ziņas, kuras pēc tam sniedza bataljona
vadībai.
1919. gada 12. februārī no Neatkarības rotas virsleitnantu
Aleksandru Blaubergu pārvietoja uz Jātnieku vadu. Vasarā
jau no I Jātnieku diviziona Aleksandru Blaubergu piekomandēja Latvijas kara aviācijai, kura tikko sāka organizēties.

Aleksandrs palīdzējis izveidot
Gaisa kara spēkus, kas sekmīgi
spētu cīnīties pret ienaidnieku,
un arī pats piedalījies kaujas
lidojumos.
1920. gada 29. jūlijā, lidojot
uz fronti, pie Pļaviņām aizdegās virsleitnanta Aleksandra
Blauberga lidmašīna, kurā lidotājs ar novērotājiem Rulli un
Zīvertu dzīvi sadega.
1920. gada 3. augusta laikrakstā “Latvijas Sargs” aprakstīta bojā gājušo karavīru pavadīšana pēdējā gaitā no Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas
kapličas. Pavadīt bija ieradušies arī armijas virspavēlnieks
ģenerālis Jānis Balodis, ģenerālis Kārlis Goppers, Rīgas
garnizona virsnieki. Daudzu tūkstošu lielais gājiens devās
uz staciju, kur tika nodotas tālākai vešanai uz Trikātu
virsleitnanta Aleksandra Blauberga mirstīgās atliekas un no
stacijas gājiens devās pa Aleksandra ielu uz Brāļu kapiem,
kur apglabāja Rulli un Zīvertu.
Tajā pašā dienā 1920. gada 3. augustā Aleksandrs
Blaubergs apglabāts Trikātas vecajos kapos. Uz kapa uzstādīts tipveida betona ar granīta šķembu piejaukumu piemineklis, ko pēc tēlnieka Jāņa Brieža meta darinājusi Oto
Dambekalna darbnīca. Piemineklī atainots ērglis un lidmašīnas propellers, kura centrā iestrādāts keramikas medaljons
ar fotogrāfiju. Piemineklī atveidotais ērglis – spēka un uzvaras simbols. Šādi monumenti bojā gājušo lidotāju piemiņai
joprojām redzami gan Rīgā Meža kapos, gan citviet Latvijas
kapsētās.
Par cīņām pie Lēnas muižas Aleksandram Blaubergam
pēc nāves – 1921. gadā piešķīra Lāčplēša Kara ordeni Nr.
837.
Informāciju sagatavoja:
Trikātas pagasta novadpētniece
Inga Boškina
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SPORTS
Līderi slēpošanas sacensībās –
Mārtiņš Plaudis jauniešos,
Krišs Meļņikonis pieaugušajos

Beverīnas novada sportisti Mārtiņš Plaudis un Krišs
Meļņikonis aizvadītajā sestdienā izcīnījuši pirmās godalgotās
vietas pirmajās šī gada sacensībās. Lai gan, ņemot vērā, ka
patlaban iestājies atkusnis un varētu lēkt laivās un uzvarēt,
abi Vidzemes sporta asociācijas airēšanas slalomisti izgāja
uz starta Latvijas Kanoe Federācijas pārbaudes sacensībās
distanču slēpošanā.
Daugmales apkārtnes “Vilku kalnos”, dalībniekiem trasē
dodoties individuāli un rezultātu fiksējot virtuāli, izmantojot
globālo pozicionēšanas sistēmu, bez mazākām diskomforta
pazīmēm, ka sirds stihija ūdens šoreiz ir sniega veidolā,
Mārtiņš Plaudis triumfēja junioru konkurencē, savukārt
Krišam Meļņikonim sudrabs starp pieaugušajiem.
Izslēdzot pārsteigumu, jāsaka, ka augstvērtīgie rezultāti
ir likumsakarīgi un ne jau tāpēc, ka ūdens paliek ūdens, kaut
sasalis, bet jo slēpošana Kaspara Pakera audzēkņiem ziemā
ir ierasta porcija uz šķīvja.
Foto autors: Ilona Plaude (fotoattēlā: Mārtiņš Plaudis)
Informāciju sagatavoja:
Vidzemes sporta asociācija, Kaspars Pakers (tālr. 26594761)

PROJEKTI

Inovāciju atbalsta programmā ZĪLE
ﬁnansējums piešķirts sešiem projektiem

24. februārī norisinājās projektu pieteikumu vērtēšana
inovāciju atbalsta programmā “Zīle”. Šogad saņemti 18
pieteikumi, no kuriem komisija lēma atbalstīt sešus biznesa
inovāciju projektus. “Zīle” ir četru pašvaldību – Valmieras
pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu – kopēja
inovāciju atbalsta programma, kas atbalstu uzņēmējiem
piešķir jau ceturto gadu. Kopējais atbalsta programmas
budžets 2021. gadā ir nedaudz vairāk kā 37 tūkstoši eiro.
Šajā gadā programmā iesniegti seši Kocēnu novada, pieci
Valmieras pilsētas, trīs Burtnieku novada un trīs Beverīnas
novada uzņēmēju projekti. Viens projekts pieteikts arī no
Ikšķiles novada uzņēmēja. Programmā iesniegti inovāciju
projekti par kopējo summu 165 961,37 eiro. Kā atbalsta
summa pieprasīti 100 110,45 eiro.
Pieteikumi projektu konkursā “Zīle” pārstāvēti no dažādām uzņēmējdarbības nozarēm – IT, arhitektūras, veterinārijas, sporta, tūrisma pakalpojumu sniegšanas, mēbeļu
ražošanas, bezalkoholisko dzērienu ražošanas, pasākumu
organizēšanas u.c. Projektu ietvaros uzņēmēji plānojuši
ieviest dažādus digitālos, virtuālās realitātes un robotizācijas
risinājumus, izstrādāt runas atpazīšanas modeli izmantošanai
medicīnas dokumentu sagatavošanā, pielietot 3D druku
arhitektūras projektu izstrādē, iegādāties iekārtas jaunu produktu ražošanai, kāpināt ganāmpulka ģenētisko potenciālu,
kā arī ieviest inovācijas uzņēmuma procesu vai sniegto
pakalpojumu uzlabošanai.
Programmā “Zīle” iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja:
Andris Klepers – Valmieras pilsētas pašvaldības domes
deputāts, pašvaldības domes Attīstības un uzņēmējdarbības
lietu komitejas priekšsēdētājs; Sandis Svarinskis – Valmieras
pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītājs;

Ilze Eglāja – biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes
priekšsēdētāja; Inese Bērziņa – Kocēnu novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece; Gatis Cukmacis –
Burtnieku novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas
priekšsēdētājs; Salvis Rambols – Beverīnas novada pašvaldības domes deputāts.
Lai gan vērtēšanas komisija augstu novērtēja visus no
iesniegtajiem projektu pieteikumiem, apstiprinājumu un
augstāko vērtējumu ieguva seši projekti. Finanšu atbalsts
tika piešķirts šādiem projektiem:
• Olšūnu aspirācijas, apaugļošanas invitro un embriju
transferences pakalpojuma attīstīšana, ZS “Grasbergs
veterinārija” (Kocēnu novads);
• Eksporta mēbeļu ražošanas procesa robotizācija, SIA
“WoodHeart” (Kocēnu novads);
• Dabīgo sulu limonāde “Beverīnas limpo”, SIA “JK
konsultācijas” (Beverīnas novads);
• Bestes tenisa kortu automatizācijas un apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanas sistēma, SIA “KOCĒNU
KORTI” (Kocēnu novads);
• Runas atpazīšanas izmantošana medicīnas dokumentu
sagatavošanā, SIA “ASSISTENTIS” (Valmiera);
• 3D drukas tehnoloģiju izmantošana arhitektūras projektu
izstrādē, SIA “SCO CENTRS” (Burtnieku novads).
Visiem 18 projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt
bezmaksas konsultācijas Valmieras Attīstības aģentūrā par
projektu ieviešanu un par citām finansējuma piesaistes
iespējām.
Tuvākajā laikā programmas “Zīle” apstiprināto projektu
pārstāvji parakstīs sadarbības līgumus ar Valmieras pilsētas
pašvaldību par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas

kārtību. Pēc līgumu
parakstīšanas uzņēmumi varēs uzsākt
projektu aktīvo fāzi un
īstenot savas ieceres.
“Zīles” mērķis ir
veicināt jaunu produktu un inovāciju
realizēšanu, stiprināt
esošos uzņēmumus un
veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu
veidošanos četrās pašvaldībās. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par
inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi
(angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem
veidoties, attīstīties un nobriest. Programmas ieviešanu
sadarbībā ar četrām pašvaldībām koordinē Valmieras
Attīstības aģentūra.
Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums programmā
“Zīle” tiek nodrošināts projekta “Eiropas nākamās paaudzes
mazās pilsētas” (UIA03-250 Next Gen Microcities) ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas
“Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.
Vairāk informācijas par atbalsta programmu “Zīle”:
www.developvalmiera.lv
Vairāk informācijas: Baiba Zvejniece
tālr. 26805200; baiba.zvejniece@valmiera.lv
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KULTŪRA UN SPORTS

Digitālā akcija
“Iepazīsti Beverīnas
novadu” ir noslēgusies!

Beverīnas novada Kultūras centrs, laikposmā no
1. februāra līdz 14. martam, aicināja jautājumu un attēlu
veidā iepazīt katru Beverīnas novada pagastu digitālās
akcijas “Iepazīsti Beverīnas novadu” ietvaros.
Par katru no pagastiem tika sagatavoti 20 jautājumi,
uz kuriem vajadzēja sniegt atbildes. Paldies visiem, kuri
piedalījās un iesūtīja atbildes!
Izlozes kārtībā pie pārsteiguma balvām no “R’Chocolate”
tiek Baiba Strauberga, Linda Akmentiņa, Ērika Fūrmane un
Agra Lūse.
Informāciju sagatavoja: Trikātas kultūras nama
vadītāja Sarmīte Kanašniece

Beverīnas novada
ziemas izaicinājums
ir noslēdzies!

Lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Beverīnas
novada pašvaldība, no 19. februārim līdz 21. martam notika
“Beverīnas novada ziemas izaicinājumu”. Izmantojot sociālo
fitnesa tīklu “Strava”, ikviens varēja piedalīties izaicinājumā.
Izaicinājums tika sadalīts trijos atsevišķos aktivitāšu veidos.
Slēpojot un ejot kopā piedalījās 19 dalībnieki, veicot 2014,26
km lielu attālumu.
Vienu no “Strava” aktivitātēm “Beverīnas novada ziemas
izaicinājums – slidošanā”, uz ko bija pieteikušies 4 dalībnieki,
nevarēja veikt neatbilstošu laikapstākļu dēļ. Labākie rezultāti
un veiksmīgākie dalībnieki pārējās divās aktivitātēs:
Beverīnas novada ziemas izaicinājums – slēpošanā
1. Dace Lībiete 55.21 km
2. Ramona Medvedjeva 7.79 km
3. Liene Voitčonoka 6.39 km
Beverīnas novada ziemas izaicinājums – iešanā
1. Inita Nerātne 325.21 km
2. Ērika Fūrmane 240.36 km
3. Ainārs Judeiks 217.12 km

Tie rezultāti, kas tika sasniegti, bet neatbilda izaicinājuma
noteikumiem vai nebija redzama plašāka informācija (kartes,
distances ātrums utt.), netika ņemti vērā.
Katra izaicinājuma trīs aktīvākie dalībnieki saņems
balvas no Beverīnas novada pašvaldības. Uzvarētājiem par
balvu saņemšanu lūgums sazināties ar Beverīnas novada
pašvaldības sporta pasākumu organizatori Madaru Krauzi pa
tālruni: 29320572 vai e-pastu: madara.krauze@beverina.lv.
Paldies dalībniekiem par aktīvo dalību izaicinājumā!
Informāciju sagatavoja:
Sporta pasākumu organizatore Madara Krauze

Elektriskos un elektroniskos atkritumus

Videi kaitīgos atkritumus
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Beverīnas novada Trikātas pagastā pasta
pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši
reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Beverīnas
novada Trikātas pagastā no 2021. gada 25. marta tiek mainīts
Trikātas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks,
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk
Trikātā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.
10.00 līdz 11.00 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā
Nākotnes ielā 3 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt
pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu
Trikātas pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos
zaudējumus vairāk nekā 4700 eiro apmērā, tiek mainīts pasta
nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem
arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, Trikātas pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un
arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts:
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un
pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas
Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu
izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un
komercpreču iegāde.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas
iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie
pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā
nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un
pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu,
pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču
iegādi u.c.

Sveicam seniorus, kuri marta mēnesī
atzīmē cienījamas dzīves jubilejas!
Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst,
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas tev sirds.

Ar pastnieka starpniecību Trikātas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo
un pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Trikātas
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai
27008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu,
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Trikātas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 23281132 un
norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt,
apmeklējot Strenču pasta nodaļu Pulkveža Zemitāna ielā 5,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama
pirmdienās – piektdienās plkst. 08.00 līdz 17.00 un sestdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām,
kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā
vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
Trikātas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas
iespējām no 2021. gada 25. marta tiks informēti ar īpašiem
paziņojumiem savās pastkastītēs.

Plašākai informācijai:
VAS “Latvijas Pasts” vecākā sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja Vineta Danielsone
Tālr. 67608504; mob. tālr. 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

Informācija
iedzīvotājiem

Lai saņemtu pasta
pakalpojumus,
iedzīvotājiem aicinām
sazināties ar Trikātas
pagasta pastnieku
pa tālr. 23281699.
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